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 أ هفس يا رشور من ثـاىل ابهلل وهـوذ ووس خلفٍر ثـاىل ابهلل ووس خـني حنمدٍ ثـاىل هلل إذلد إ ن

 هل، ُادي فال ًضَي ومن هل مضي فال ثـاىل هللا هيدٍ من  أ ؾٌلًيا سُئات ومن

هل ال أ ن وأ شِد ال إ    ورسوهل ؾحدٍ َلدإ أ ن وأ شِد هل رشًم ال وحدٍ هللا إ 

  تـد أ ما مث   

  إال حرإم  ابب ؾيد إًساتلة إملرة يف وكفٌا

و"    إملاضَة إملرة ذكل رشحٌا وكد "مزنهل مفَلاثَ إملَلات دون مزنهل وَمن إملَلات يف وإحة ُو

 ًدذي ال وإًـمرة إحلج أ رإد من ٌَياس موإكِت ؾن ؾحارة يه إحلرم حول تسلإان حـي وخي ؾز هللا أ ن

ال إملوإكِت ُذٍ ذإ إ   أ مًٌا إحلرم حـي وخي ؾز هللا أ ن إل ش َاء ُذٍ وضؽ من وإحلمكة إال حرإم، هوى إ 

ي   أ ن التد وإًـمرة إحلج ًٍرد ممن إحلرم أ رإد مفن ٌَياس، وأ ماانً   وإًـمرة، إحلج ًٍرد أ هَ ٌَياس ًؼِر حىت هيه

رإكَة ٌهسب ل وكرٍي أ مٌا ٍىون وإًـمرة إحلج أ رإد مفن ػِر، وإًـمرة إحلج ٍرد مل مفن  .ٍو

ياك وإحلرم إحلي ُياك إحلرم دإذي إًيت إًحسلإن ويه:   أ در يشء ُياك   إملوإكِت، ُو

 . وإحلرم إحلي تني ثفطي إًيت وإًحسلإن إملَلات تني وفرق

و دإذي إملَلات إًخيـمي و دإذي إملَلات إًشمُيس  ،: يف إحلي ُو  ،: يف إحلي ُو

 .تدإًة إحلرمُذإ فِذٍ مدإذي إحلرم ؿَهيا ؿالمات ًؼِر ٌَسائر أ ن  ةحـرإهوأ ًضا   وإدي خنةل

ِا إًحسلإن إًيت مٌذ ذَق إًسموإت وإل رض حـي مىة  وإًسؤإل : مىت حرم هللا ُذإ إحلرم ؟ وحًو

ذإ إحلرم هل أ حاكم خبالف إًـامل لكَ، مفن سىن ُذإ إحلرم ٍرثحط تَ أ حاكمحترهما خبالف إل فلني،  ، ُو

 إل فاق. شلكل ًلول إًفلِاء: حريم وأ فايق، حريم: ٌسىن إحلرم، وأ فايق : ٌسىن

 

 من مادة إًفلَ  رإتـةإحملارضة إً
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و ًحـد ؾن مىة ثلًرحا ) إًشٌلل(إًخيـمي و رمسَا دإذي مٌعلة مىة  هََو 7: أ كرب إحلي ُو  ُو

 هََو. 02 -81ًحـد ما ًلرب من : ابًلرب من ؾرفة  وإدي خنةل) إًرشق(

 هََو. 81إًشمُيس) إًلرب( : ًحـد ثلًرحا 

 .من مىة هََو  02حـرإهة ) إجليوب( : ثحـد أ نرث من  

 يف إًشٌلل، "ذو إحلََفة"ابحلج يه إملوإكِت إًيت وضـِا إًفلِاء:  حطث كِت إًيت حر أ ما إملوإ

 ."ًَمَـم"يف إًلرب ، يف إجليوب  "ذإت ؾرق"يف إًرشق، كرن إمليازل و "فةح  إجله "و 

" وك ت رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل ل ُي إملدًية ذإ إحلََفة ول ُي إًشام  كال : حدًر جن ؾحاس :

ن ول ُي إٍمين ًَمَـم ُن  ل ُي جند إجلحفة و  " وملن أ ىت ؿَهين ممن ٍرد إحلج وإًـمرة ًِن   كر 

ذإ حاذى هل، فىذكل أ ُي مىة هيه َ من أ ُـَومن اكن دون ذكل مفِِ  َون ماها، ومن مل رمر يمَلات أ حرم إ 

ا من كدًت ويف ًفغ من ظًرلمك، ومنكال معر :" إهؼر حه  أ كرهبا مٌَ أ حرم ؾن مىة حياِذ مِلاات  مل ذُو

 .مرحَخني ل هَ أ كي إملوإكِتتلدر 

 وإثفق أ ُي إًيلي ؿىل حصة إحلدًر فهيا،كال يف إًرشح: أ مجـوإ ؿىل ُذٍ إل رتـة 

 وذإت ِؾرق مِلات أ ُي إملرشق ) إًـرإق( يف كول إل نرث،  

 ،كال إجن ؾحد إًرب: أ مجـوإ ؿىل أ ن إ حرإم إًـرإيق من ذإت ِؾرق إ حرإم من إملَلات

 .حصَحر أ ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل وك ت ل ُي إًـرإق ذإت ؾرقوؾن خاج 

 ووكت معر أ ًًضا ل ُي إًـرإق ذإت ِؾرق، 

 .معر مل ٍىن ًدرك إحلدًر فوإفق ثوكِخَ ثوكِت إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل

 . إًلدرمة، وؾرق ُو إجلحي إملرشف ؿىل إًـلِقوذإت ؾرق كًرة درتة كدرمة من ؿالماهتا إمللاجر 

كٌاعيف كٌاع(   هلهل)  إال   من إال 

ا -من إًـلِقوؾن أ وس أ هَ اكن حيرم   ومل أ كف ؿَََ. -تسل جبوإُر
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 ، وؾن إجن ؾحاس أ ن رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل رم من إًرت ذةواكن إحلسن جن ضاحل حيه 

 مٌىر .وك ت ل ُي إملرشق إًـلِق، وكال إجن ؾحد إًرب ُو أ حرى من ذإت ؾرق

ذٍ إملوإكِت   ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل وك هتا.حفغ وال إحهتاد فهيا ُو

ى ر ًـدم وحود إًيَة ماهم  وال ًيـلد إال حرإم مؽ وحود إجليون وإال قٌلء وإًسه

رتثة ؿَهيا تـظ إحملؼورإت  ، مفن مر  ؿىل إملَلات ومل حيرم ك ن ٍىون انمئاإال حرإم ُو إًيَة  فلط ًو

يوي إال حرإم مرة أ درىأ و جميوان أ و سىرإان، ملمًى ؿََ   .َ، مفثي ُذإ ٍرحؽ ًو

ال ابًردة  ذإ إهـلد مل ًحعي إ  ن َت  ًَِئ  ًلوهل ثـاىل :"  وإ  َ َ  َأرش  َحَعن  مَعَله ََح  َ ً "  

 ، وس يوحض تـظ إملسائي:إًخحَي إل ولًىن ًفسد ابًوطء يف إًفرج كدي 

ىر وال حٌون و  مَب ًيـلد إال حرإم؟**  قٌلء ًيـلد تًِة حصَحة من كري سه  ) ُذٍ رشوط إًيَة(.ال إ 

 ًحعي ابًردة  ** مىت ًحعي إال حرإم؟

 ،ُياك فرق تني إًفساد وإًحعالن** مىت ًفسد إال حرإم؟ 

خني   : فاحلياتةل ؾيدمه أ ن إًفساد ًـين إًحعالن يف مجَؽ مسائي إًفلَ إ ال يف مسبً 

إًزوإج إًفاسد ج فِياك فرق تني يف إًزوإ، وإًثاهَة : أ ن ُياك فرق تني فساد إال حرإم وتعالهَ:  إل ويل

ًلول فسدت ضالثَ أ ي تعَت، تعي ضومَ نػ  ،، وذالف ذكل فاًفاسد ُو  إًحاظيوإًزوإج إًحاظي

 فسد ضومَ،

خني؟   فمَل ُاثني إملسبً 

ا إل ن.   الادذالف فهيٌل إضعاليح وإحلياتةل مه من إدذَفوإ فهيٌل ًَفركوإ تني مسائي هحرية خدإ س يذهُر

 ،ع فرق تني تعالن إحلج وفساد إحلج يف إحلج: إًرش  

 ، فسد جحًَوم إًيحر وظئ زوحذَ كدي إًخحَي إل ول ) ريم مجرة إًـلدة(  ن إحملرمأ  فَو  
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وإ:"أ ي ؿَََ أ ن ًمت جحَ ًلوهل ثـاىل ما مـىن فسد جحَ؟ و ِ  إً َحج   َوَأثِمُّ َرَة لِِل  م  ـه   "َوإً 

 فِيا وحة ؿَََ إًحدهة يف ُذإ إًـام وإحلج  .تََدهَة ََوؿَ  -إًلادم أ ي إًـام –أ ن حيج من كاتي  وؿَََ

 يف إًـام إًلادم

  ًـود وال ٍمكي إحلج. ًخحَي من إ حرإمَ و مفـياٍ أ ن أ ما تعالن إال حرإم :

 أ ن لك مسب ةل خمخَف فهيا : ويف إًياكح فلد فركوإ تني إًياكح إًفاسد وإًياكح إًحاظي ووضـوإ كاؿدة

 .، ولك مسب ةل ٍلؽ ؿَهيا وفـَِا إملزتوج فٌاكحَ ابظيفزوإخَ فاسد  تني إًـٌَلء وفـَِا إملزتوج

فشرص ًٍرد أ ن  ، ، وإحلياتةل كاًوإ ًن هضَق ؿىل إملسَمنيو رشوط إًزوإج خمخَف فهيا تني إًـٌَلء

 ، تدون شِوداًيدر ًزتوج ؿىل إملذُة إملأ  ًزتوج ؿىل إملذُة إحليفي تدون ويل، و 

 ،  ُذٍ إًرشوط ىاكحَ حصَحهل رشوط مخسة مفن وّف   أ ن إًياكحًوىن ؾيد إدلِور  

 ، من فلد رشظا من ُذٍ إًرشوط إرلسة واكن ًوإفق مذُحا من مذإُة إل مئة إًساتلة فٌاكحَ فاسد

 ، سب رضب مثاًني:ومن ذاًف أ حد ُذٍ إًرشوط إرلسة واكن إال حٌلع ؿىل أ هَ رشط فٌاكحَ ابظي

  زوإخَ؟ فاسد أ م ابظي؟ ابظي  ا حمك: رخي حزوج إمرأ ة يف ؿدهتا، مإل ول

حٌلع إملسَمني    وإملوإهؽ.ُذإ رشط أ ن حىون ذاًَة من إحلَظ وإًيفاس ل ن اب 

 ابظي.خشص حزوج أ دذَ من إًرضاؿة : 

 ، فاسد : خشص حزوج إمرأ ة تال ويل، مفا حمك ُذإ إًياكح؟إًثاين

و ٍرث ماها  إًياكح إًفاسد نياكح إًش هبة، أ والدٍ ابمسَ وزوحذَ حرزَ مفا إًفرق؟  ن ماثتُو  إ 

ؿادثَ، يمـىن أ ن إملرأ ة ًو اتتت ووإفق ٍوهيا  ذن مَل أ مسَخَ فاسدإ؟ ل هَ جية إ   فلك أ حاكم إًزوإج جسري، إ 

ؿادة إًـلد مرة أ درى وثطحَحَ   ، جية إ 

تُامن إًياكح إًحاظي: ًو مات ال حرزَ، أ والدٍ من زان، إ ال يف حاةل وإحدة فلط ويه إ ن اكن جيِي ُذإ 

ففي ُذٍ إحلاةل ، وحزوهجا ؿىل أ هنا زوحذَ واكن جيِي أ ن من حزوج إمرأ ة يف إًـدة فٌاكحَ ابظي  إحلمك

ذن هللا -وس يفطي يف موضوع إًياكح يف وكذَ هلول هل: أ اثٍر إملرتثحة ؿَََ نٌل يه وجية ؿََم أ ن ثـَدٍ)  .(اب 
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ذن ُذٍ م هـود ٌَحج:   سب ةل فساد إال حرإم.ُو ًلول ًفسد ابًوطء يف إًفرج كدي إًخحَي إل ول، إ 

ال إدلاع دكال إجن إمليذر:" إ ن إحلج ال ًفس ثَان يشء يف إحلج حال إال حرإم إ  ، وإل ضي فَِ ما روي اب 

رف هل خماًفؾن إجن معر وإجن ؾحاس  متامَ و إًلضاءومل ًـه روي ؾن إجن معر  ،، وال ًحعي تي ًَزمَ إ 

وإوؿًل وإجن ؾحاس ًلوهل ثـاىل:" ِ َوإ إً َحج   َوَأِثمُّ َرَة لِِل  م  ـه  ً"، 

ليض من كاتي   . ، كال يف إًرشح ال هـمل فَِ ذالفاأ ي إًـام إًلادم-ًو

 فِذإ إمسَ إ حرإم فاسد وس َب يت ثفطَهل يف أ هوإع إال حرإم.

و أ فضي أ و إًِلرإن  :وخيري يف إال حرإم تني أ ن ًيوي إٍمتخؽ ُو

  وإال فرإد ،وإًلرإن ،: إٍمتخؽزلًيا زالزة مٌاسم 

 ، وس حق أ ن كَيا أ ن إحلج وإًـمرة ًخدإذالن يف زالزة أ راكن: ًيوي جًحا مٌفرًدإ: أ ن  إال فرإد

هفرق تني إحلج وإًـمرة يف  إًوكوف تـرفة إال حرإم وإًعوإف وإًسـي مشرتك تني إحلج وإًـمرة ًو

ـًا؟ ممىن أ ن ًلوم إًشرص ابحلج وإًـمرةُي سؤإل:  و:هـم جيوز م  ، ًوىن هل إمس ُو

نفـي إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل وؿائشة أ ما تلِة إًطحاتة اكهوإ  ،حلج وإًـمرةأ ي كرن تني إ:  إًلرإن

 يف ظوإف وإحد ونذكل ٌسـى ٌَحج وإًـمرة  ممتخـني ، حفني ًعوف ًيوي إًعوإف ٌَحج وإًـمرة

 ، ًىن :، فِىون فـي أ فـال إحلج ونخة هل إحلج وإًـمرة ابًيَةوإحد يف سـي

ـه  ةِل هـم، يه معرة هح  م؟ُي ُذٍ إًـمرة جهسلط معرة إال سال   -أ ي إًلارن -  وشلكل أ وحة هللا ؿَََرمَ إً

د إًًسم يف إًيوإًي وإل حر ومل ٍزو ِ   ، دٍ يف إل فـالأ ن ًذحب ُدًًي، ل هَ زو 

و وسم. –فىهذة هل أ ن ًٍزد من إجلربإن   ُو

ىل إٍمتخؽ: حلى حمال إ  خحَي ماها ًو ذن إٍمتخؽ ؾحارة ، وكت إحلج وحيرم مرة أ درى ٌَحج أ ن ًـمي معرة ًو إ 

 يف مىة مسح هللا هل أ ن جيَسو  فال ضي أ ن ًلوم تـمرة مث ًخحَي ماها ؾن معرة مٌفطةل وجح مٌفطي.

َدي   تدون إ حرإم َُ ذن إٍمتخؽ وإًلرإن فهيٌل   أ فـال ل ن فهيٌل  ًوكت إحلج، وحـي هللا ؾز وخي فَِ ُدًـًا، إ 

سـي ًعوف فِو فَِ ُدي ال إال فرإد ًىن زإئدة، اه  ٌو  .حفسة إحلج ييٍو
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  أ ي ُذٍ إملياسم إًثالزة أ فضي؟

 إال فرإد، ل هَ إًوحِد إشلي ال خربإن فَِ فِو ًؤدي إحلج فلط. ؾيد إًشافـَة :

 .:  إًلرإن، ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل اكن كارهًـا ونذكل ؿائشة ريض هللا ؾاها ؾيد إملاًىِة

 ، مر إًطحاتة ابٍمتخؽأ   إٍمتخؽ ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل :ؾيد إحلياتةل

لت إًِدي ًفـَت مثي ما أ مرحمك تَ"وكال  :" ًوال أ ين سه

ن مل ًفـهل  : ما أ مر تَ إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل إًطحاتة ُو إل فضي وهلول ل ن إًييب ضىل هللا   وإ 

لت إًِدي ًفـَت مثي ما أ مرحمك تَ" كال إل فضي، فلال ؿَََ وسمل هص ؿىل إًـذر  :" ًوال أ ين سه

 ،وإشلي مٌؽ إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل مٌَ ُو إًِدي   

 وشلكل ش َخ إال سالم جن حميَة ًلول: أ هَ إل فضي ملن ساق إًِدي أ ن ٍىون كارهًـا، 

 ٌسق إًِدي أ ن ٍىون ممتخـا. مل وإل فضي ملن 

 أ ن خيرج من تسلٍ ومـَ ما س َذحبَ. ما مـىن ساق إًِدي؟

 ، ي إدذاٍر إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ٌَطحاتةُيا إحلياتةل إدذاروإ إٍمتخؽ ل هَ إشل

و أ ن حيرم ابًـمرة يف أ شِر إحلج  ) شوإل وذو إًلـدة وؾرش ذي إحلجة(  ُو

 ،ًخحَي مث حيرم ٌَحج مث تـد فرإكَ ماها 

 ال وكت ًِا. كال إجن إمليذر أ مجؽ أ ُي إًـمل ؿىل أ ن من أ ُي  ابًـمرة من أ ُي إل فاق  وما هناًة وكهتا؟

 وكِدم مىة ففرغ وأ كام هبا وجح من ؿامَ أ هَ ممتخؽ وؿَََ إًِدي إ ن وخد إحلج من إملَلات  يف أ شِر

ال فاًطَام.  وإ 

و أ ن حيرم ابحلج مث تـد فرإكَ مٌَ حيرم ابًـمرة  إًيوع إًثاين إال فرإد: ُو

ن أ رإدوإًطوإب أ ن ًٍزد يف ُذٍ إًـحارة لكمة : مث  حارة جشـر تـد فرإكَ مٌَ حيرم ابًـمرة، ل ن ُذٍ إًـ  إ 

ن أ رإد أ ن ًـمتر ًـمتر تب ن إال فرإد  ،أ ن حيج مث ًـمتر تـد إحلج ، ًىن إ 

منا ًُس   مث ًلوم ابًـمرة تـدُا فَُست وإحدة،  إمن إملياسم أ ن ٍىون مفرد إ 
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ن أ رإد ن أ رإد( من إملِم إ ضافهتاأ ن حيرم ابًـمرة أ حرم فِيا ًلول مث تـد فرإكَ ماها إ  يف إًـحارة  ، فلكمة )إ 

 .ـر تب ن ُذإ إًيشء ًُس من إًوإحداتحىت جش

و أ ن حيرم ابًـمرة مث ًهدذي إحلج ؿَهيا  مىت؟ كدي إًرشوع يف ظوإفِا، ،إًيوع إًثاًر: إًلرإن ُو

حدأ  فهيا ًوىن كدي إًرشوع يف إًعوإف    .ا إحلجـً ٍىون انًوفِو خمري أ ن حيرم ابًـمرة ًو

 ودذي مىة ومل ًـرف تـد،  ًـرف تـد إ ن اكن كاران أ و ممتخـا،مثال: خشص أ حرم ومل

 دذي إحلرم ومل ًلرر، فلدي أ ن ًعوف التد أ ن حيدد ُي ُو مفرد أ و كارن أ و ممتخؽ. 

ؤخي ظوإف إًـمرة وإًسـي : أ ن ًيوي تلَحَ إًـمرة  ُياك ضورة أ درى ٌَلارن مؽ ظوإف إال فاضة ًو

أ َُوإ ابحلج َ وسمل وكد ؽ إًييب ضىل هللا ؿََحلدًر خاجر أ هَ جح م وإًسـي )ضورة جح دذي فهيا معرة(

فاكهوإ مفردٍن واكن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل  -حَوإ من إ حرإممك ابًعوإف ابًحُت "وكال هلم مفردإ 

ذإ اكن ًوم إًرتوًة  -كاران وأ مرمه ابٍمتخؽ وتني إًطفا وإملروة كرصوإ ) أ ي أ دوإ إًـمرة( وأ كميوإ حالال حىت إ 

َوإ ابحلج وإحـَوإ إشلي كدممت هبا مذـة، فلاًوإ: هَف جنـَِا مذـة وكد مسَيا إحلج؟ فلال: إفـَوإ ما  فبُ 

 " ًحَف إًِدي حمهلأ مرحمك تَ فَوال أ ين سلت إًِدي ًفـَت مثٌَل أ مرحمك تَ ًوىن ال حيي مين حرإم حىت

: أ ي أ حرم ابحلج مث أ دذي إًـمرة ؿَهيا مل ًطح، فالتد يف إًيَة أ ن ًيوي  هبا مل ًطحفا ن أ حرم تَ مث 

ا، أ ما ًو هوى إحلج مث أ دذي إًـمرة  ـً دذي ؿىل إًـمرة إحلج أ و هوى إالزيني م إًلرإن أ و ًيوي إًـمرة ًو

ذإ كول إحلياتةل،   فٌَلذإ ال ًطح؟ؿَََ مل ًطح ُو

و كول ؿًل  و جن أ يب ظاًة. روإٍ إل ثرم ل هَ مل ٍرد تَ  فازلًَي ؾيدمه أ ن ُذإ كول ؿًل، مل ًطي كاران ُو

حلى ؿىل إ حرإمَ ابحلجأ ثر، يمـىن أ هَ مل ًفـهل أ حد من إًطحاتة ومل ٌس خفد تَ فائدة   .خبالف ما س حق ًو

و ذالف كول إًشافـَة وإحلياتةل. وإًرإحج أ هَ جيوز   ُو

ًلول  ورصفَ ملا شاء  وما معي كدي فَلو ومل حيدد أ ي وسمكال أ ان حمرم  : ص   ومن أ حرم وأ ظَق

 فزنل ؿَََ  ظاووس درج رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل من إملدًية  ال ٌسمي جحا ًًذؼر إًلضاء

 تني إًطفا وإملروة.
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هللا ؿَََ وسمل حلدًر أ وس : " كدم ؿًل ؿىل رسول هللا ضىل : ونذإ من أ حرم يمثي ما أ حرم تَ فالن 

ُالل اك ُالل  إًييب" ضىل هللا ؿَََ وسملمن إٍمين  فلال هل إًييب  كال مَب أ ََُت ًي ؿًل؟ كال أ ََُت اب 

 أ ي إٍمتخؽ ضىل هللا ؿَََ وسمل:" ًوال أ ن مـي إًِدي ل حََت"

ؿىل  كاضدإ مىة فلدم ؿًل من إملدًية ) واكن ؿًل كادما من إٍمين وكد درج إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل

 (جح تب ي وسم إًييب ؿىل مشارف مىة ومل ٍىن ًـمل إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل

وسان أ ن ًـَق ذإ مل ٌسم ِ فدل ذكل ؿىل أ هَ جيوز ًال   مفا ابكل ابًلارن ًو كري  هُذَ؟ شُئا ، ُو

 ًـَيَ.ن أ رإد وساك أ ن ملًىن إًس ية 

ية -أ ن ٌشرتطومعرة ومٌا من أ ُي حبج، و مفيا من أ ُي تـمرة ومٌا من أ ُي حبج  فِلول" إٌَِم   -من إًس ه

ن حخس ين حاثس مفحًل حِر حخسدين"   إ ين أ ًرد إًًسم إًفالين فُرسٍ يل وثلدهل مين وإ 

 حمًل: أ ي إ حاليل.

 من حدًر خاجر أ ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل كال ًـًل: " مَب أ ََُت؟"روى إًًسايئ 

  هللا ؿَََ وسمل" تَ رسول هللا ضىل كال كَت:" إٌَِم إ ين أ ُي يما أ ُي   

 وؾن ؿائشة أ ن رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل دذي ؿىل ضحاؿة تًت إًزتري جن ؾحد إملعَة 

فلال ًِا:" ًـل أ ردت إحلج" كاًت:" وهللا ما أ خدين إ ال وحـة" كال ًِا : جحي وإشرتظي وكويل إٌَِم 

ما إس خثٌَت: وحدًر  ٌوًَسايئ يف حدًر إجن ؾحاس: فا ن كل ؿىل رتم، "إ ن حمًل حِر حخسدين

وسان خست أ و مرضت فلد حََت من ذكل ثرشظم ؿىل رتم" إ ذن جيوز ًال  أ ن ًلول  ؾىرمة:" فا ن حه

حطار أ و حبادث أ و كري ذكل ن مل ٍىن مًرضا ل هَ ال ًدري فريما حيخس ؾن إحلرم اب   .ذكل وإ 

 ؾاها خاءُا إحلَظ ؿائشة ريض هللا ؾاها اكهت كارهة ونثري من إًطحاتة أ ًضا، ًوىن ؿائشة ريض هللا -

ًوم إًسخت وإحلج اكن ًوم إدلـة فاًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل كال:" إفـًل ما ًفـي إحلاج كري أ ال ثعويف 

 ابًحُت" فال حيي ٌَحائظ أ ن ثدذي إملسجد مفيـِا من إًعوإف، وتذكل إضعرت ؿائشة أ ن ثلرن، 

 من ددول إًحُت ل هنا ال جس خعَؽ أ ن ثـمتر ل هنا دذَت مىة ويه حائظ مفيـت 
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جىت، فلال ًِا إًييب ضىل هللا ؿَََ فال ًطح ًِا إٍمتخؽ يف ُذٍ إحلاةل، فاكهت كارهة، وتـد إىهتاء إحلج 

إًرمحن أ ذاُا أ ن ًب ذذُا  وسمل: مَل ثحي؟ كاًت لك إًياس ٍرحؽ حبج ومعرة وأ رحؽ حبج وحدٍ، فب مر ؾحدَ 

، إجن ابز حوإز حىرإر إًـمرة ملن ذُة إ ىل مىةإ ىل إًخيـمي فذحرم وثدذي مىة ثـمتر، أ ذذ مٌَ إًش َخ 

 نٌل فـَت ؿائشة.

 ،ابب حمؼورإت إال حرإم: ويه س حـة أ ش َاء

 ثـمد ًخس إخملَط ؿىل إًرخي حىت إخلفني (:8

ي ؿىل كدر إًـضوإخملَط:  ِ  ويه لكمة جماًزة فَُس رشظا أ ن ٍىون فَِ دِط، ، ُو لك يشء فهط 

زإرإ وردإءً  رشإب وال ًَخس ما زإد ؿىل إًىـحني، ونثري من إًفلِاء كاًوإ تـدم ،حىت إخلفني أ و إً فَِخس إ 

حوإز ًخس إحلذإء، وش َخ إال سالم إجن حميَة كال جبوإز ًخسَ، وإل فضي ؿدم ًخسَ ًوىن ًو ًخسَ إحملرم 

 . ًُس ؿَََ فدًة

وال كال ؾن إجن معر أ ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل : س ئي ما ًَخس إحملرم فلال: ال ًَخس إًلمَص 

ال أ ال جيد هـَني فِلعـٌِل  إًـٌلمة وال إًربوس ي وال زوب مسَ ورس وال زؾفرإن وال إخلفني إ  وال إًرسإًو

خس وهل قعاء ٌَرأ سحىت ٍىوان أ سفي من إًىـحني  ." إًربوس: يشء ًَه

 ...، ٌل ًَخس إحملرم: فب خاب : ال ًَخسُيا ملا س ئي إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ؾ

. ذإ... حفني ٌسب ل ؾن يشء مدسؽ وإال خاتة حىون حمطورة فاجلوإب ٍىون مـىوسومل ًلي ًَخس نذإ ون

إؿة  -، إًخُّحان  -خَحَة -هص ؿىل ُذٍ إل ش َاء وأ حلق هبا أ ُي إًـمل ما يف مـياُا مثي) إجلهح ة ، إزلر 

 ،وأ ش حاَُ( -شورت

ؿَََ أ ن ًلعؽ فشرص ال جيد هـَني ًوخس إخلفني، جية  وؾيَ:" ال ًلعؽ إخلفني" روإًة أ درىيف 

إخلفني؟ ال، حسة إًروإًة إًثاهَة، حلدًر إجن ؾحاس مسـت إًرسول ضىل هللا ؿَََ وسمل خيعة 

ي، ومن مل جيد هـَني فَََخس دفني" زإرإ فَََخس رسإًو  تـرفات " من مل جيد إ 
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 :كِي ُذإ انخس حلدًر إجن معر ل ن ُذإ تـرفات واكن حدًر إجن معر يف إملدًية 

 ضىل هللا ؿَََ وسمل ؿىل إمليرب: وذهر إحلدًر مسـت رسول هللا  

و حوإز  وأ حِة ؾن كوهلم حدًر إجن معر فَِ زًيدة ًفغ تب ن حدًر إجن معر وخاجر فهيٌل زًيدة حمك ُو

 ،إجن ؾحاس وخاجر إٌَخس تال كعؽ. ُذإ مثال من إل مثةل إًيت ٌس خـمَِا إل ضًوَون يف ظرق إًرتحِح 

َلعـٌِل"ؾيدان حدًر يف إملدًية: إًييب ضىل   هللا ؿَََ وسمل كال:" من مل جيد إًيـَني فَََخس إخلفني ًو

 وحدًر يف ؾرفة : إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل كال:" من مل جيد إًيـَني فَََخس إخلفني" ومل ًذهر إًلعؽ.

 فٌلول: إل ول فَِ زًيدة ًفغ) ًَلعـٌِل ( وإًثاين ًُس فَِ زًيدة ًفغ، وإًرد ؿىل ُذإ إًالكم

ًثاين فَِ زًيدة حمك ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل كال "فَََخس إخلفني"وسىت ومـىن ذكل أ ن إ **

 أ ن: ال ًلعـٌِل.

ن ثـارض زًيدة إٌَفغ مؽ زًيدة إحلمك ًلدم زًيدة إحلمك   ل ن إمللطود من إٌَفغ ُو إحلمكوإ 

  أ ن إحلدًر إل ول اكن ابملدًية وإحلدًر إًثاين اكن تـرفة إل مر إًثاين**

ذ  إ ثـارض حدًر مذلدم مؽ حدًر مذب در ًلدم إملخب در وإ 

 رم.إل مر إًثاًر: أ ن ثب ذري إًحَان ؾن وكت إحلاخة حيَ **

وؾرفة وكت حاخة ومن إملفرتض أ ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ًحني هلم ابًخفطَي وهون أ ن إًييب ضىل 

إحة، فاًلعؽ ًُس وإحدا ذاضة أ ن ؿىل أ ن ُذإ إًخفطَي كري و  حني هلم ابًخفطَي دل  ً هللا ؿَََ وسمل مل 

ُدإر ٌٌَلل حِر ال رمىٌَ الاهخفاع تَ تـد إال حرإم،  أ هَ جيوز هل أ ن ًَخس إخلفني وال فاًرإحج إًلعؽ إ 

 .جيوز ةمثال: رخي أ حرم ومل جيد إًيـي ووخد حذإًء فَخسَ، فـىل كول ش َخ إال سالم إجن حميَ ًلعـٌِل.
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 عني أ و إس خؼالل يمحمي( ثـمد ثلعَة إًرأ س من إًرخي ًوو ت0

ب يت إحملرم ٌس خؼي هبذإ إًؼي مي ؿَََ إملهحرم فِىون هل ػي ًو ،إحملمي : ما حيه  ، إحلياتةل مٌـٍو

منا إملميوع ٍاهيي إًييب  ثلعََ إًرأ س يمالضق مٌَ وإًرإحج أ هَ جيوز ل هَ إس خؼالل هحلِة الاس خؼالل، إ 

 ضىل هللا ؿَََ وسمل ؾن ًخس إًـٌلمئ و إًربإوس.

هَ ًحـر ًوم إًلِامة مَحَا، وكطخَ  إحملرم إشليوكوهل يف  ... كال ال ختمروإ رأ سَ فا 

حِض ملن أ حرمت هل" وهٍر أ محد الاس خؼالل ابحملمي    وما يف مـياٍ ًلول معر:" إ 

 أ ي جرزت ٌَشمس هل، وؾيَ هل ذكل 

ذإ ُو إًرإحج أ ش حَ إخلمية ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل أ مر تلدة من شـر فرضتت هل  تٌـَِمرة  ُو

ن ظرح ؿىل جشرة فزنل هبا ضىل هللا ؿَََ وسمل. حٌلؿا زوابً  وإ    ،ٌس خؼي تَ فال تب س إ 

ًلول أ م إحلطني :" جحجت مؽ رسول هللا  ؿىل ؾود) مشس َة(  تثوب كال يف إًرشح وهل أ ن ًخؼَي

 ؿَََ خبعام انكة إًييب ضىل هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل جحة إًودإع فرأ ًت أ سامة وتالل وأ حدٌُل أ ذذ

 "وإل در رإفؽ زوب ٌسرٍت من إحلر حىت رىم مجرة إًـلدةوسمل 

وثلعَة إًوخَ ممىن أ ن وس خـمَِا يف ًخس إحملرم إًىٌلمة فا ن اكهت إًىٌلمة ثلعي  : وًحاح هل ثلعَة وهجَ

 هطف إًوخَ أ كي ًوو اكهت إًىٌلمة ثلعي  ،أ نرث وهجَ ًدذي ابًلِاس ؿىل مسب ةل ثلعَة إًوخَ

حاح ٌَمحرم أ ن ًخَمثفال ثدذي يف ُ منا ثدذي يف مسب ةل إًخَمث ًو  .ذٍ إملسب ةل وإ 

 -روي ؾن ؾامثن وزًد جن اثتت وإجن إًزتري وال ًـرف هلم خماًف يف ؾرصمه وتَ كال إًشافـي، وؾيَ

أ ي ال ًحاح هل ذكل ل ن يف تـظ أ ًفاظ ضاحة إًرإحةل: ال ختمروإ وهجَ وال رأ سَ" ، ال  -ؾن أ محد

 حدًر حصَح

 ؿىل حوإز ثلعَة إًوخَ  وإدلِور
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 َفةحٌ أ ن إملَت خبالف إحلي ل هَ مؼية ثلعَة إًرأ س إحرتإزإ، وكول أ محد وأ يب : وردوإ ؿىل ُذإ 

 أ هَ ال جيوز ثلعَة إًوخَ، وإس خدل إدلِور حبدًر حصَح ؾن ؾحد هللا جن ؿامر جن رتَـة كال: 

و حمرم ويف ًوم ضائف ابًـرج رأ ًت ؾامثن   روإٍ ماكل كد قعى وهجَ تلعَف. ُو

روي ؾن معر وإتيَ وؿًل وخاجر وكريمه ل هَ ضىل هللا ؿَََ وسمل   وًلسي رأ سَ ابملاء تال جرسحي:

و حمرم وحرك رأ سَ تَدًَ فب كدي هبٌل وأ دجر ) فِجوز ٌَمحرم أ ن حيرك رأ سَ تَدًَ(   قسي رأ سَ ُو

 ا " روإٍ ماكل وإًشافـيـس"وإكدسي معر وكال ال ًٍزد إملاء إًشـر إ ال ش 

ُّيا أ ظول هفسا يف إملاء" وؾ  ن إجن ؾحاس كال يل معر وحنن حمرمون ابجلحفة:" ثـاَل أ ابكِم أ ً

و حصَح  .ابًلكَة يف إملاء ا، فِذإ ٌس خَزم مٌَ قعسروإٍ سـَد ُو

ن محي ؿىل رأ سَ ظحلا     كاهل يف إًاكيف،ل هَ ال ًلطد تَ إًسرت . أ و وضؽ ًدٍ ؿَََ فال تب سوإ 

 من إًشمس فِذإ جيوز، أ و محي ظحلا ؿىل رأ سَ. أ ي وضؽ ًدٍ ؿىل رأ سَ ٌس خؼي

ثلعَة وخَ إل هىث ًىن جسدل ؿىل وهجِا حلاخة ًلوهل ضىل هللا ؿَََ وسمل:" ال ثًذلة إملرأ ة إحملرمة وال 

ال ما روي ؾن أ سٌلء أ هنا اكهت ثلعََ  ثَخس إًلفاٍزن" كال يف إًرشح فِحرم ثلعَخَ وال هـمل فَِ ذالفا، إ 

ِه  إًـني أ ما إًسدل أ ن  رؾيد حمج ثب ذذًوُس إًيلاب( فاًيلاب ُو إًلٌلشة إًيت حمي ؿىل إًسدل ) ف

، واكهت ؿائشة وأ سٌلء ريض هللا ؾاهٌل حىشفا رأ سٌِل يف إحلج قعاًء ٌسرت وهجِاجسدل من فوق رأ سِا 

ذإ حاذوثلول  ذإ إحلدًر أ ذذ مٌَؿىل وحوُِ نإًرخال سدً ونحىت إ  من كال توحوب  ن شُئا" ُو

إًزتمت  ملا ًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل أ ابح ٌَمرأ ة أ ال ثَخس إًيلاب فَوال أ ن إًسرت وإحةل ن إ  إًيلاب

 .ُذٍ إملشلة

ذإ ذَـت إًيلاب أ ن حىشف وهجِا، ؟ ل ن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل ُي ًَزم إحملرمةرخي ًلول   إ 

 وهجِا اك حرإم إًرخي ًلول إجن إًلمي إ حرإم إملرأ ة يف: مٌؽ من ًخس إًيلاب وإًلفاٍزن أ ن حىشف وهجِا 

ي فال ٌسري ؿارًي    ونذكل يه مميوؿة من أ ن ثَخس إًيلاب يف تدهَ فِو مميوع من أ ن ًَخس إًرسإًو

 فال جسري اكشفة، 
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ي" أ ن رميش ؿارًي؟  فِي فِميا ملا كال إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل "ال ًَخس  إحملرم إًرسإًو

 ونذكل إًلفاٍزنيب ؾن ؿدم ًخس شُئا مـَيا نذكل إملرأ ة هناُا إًي، مل ًفِم أ حد ُذإ إًفِم 

ا     إ سدالا،ونذكل إًوخَ جسدل ؿَََ فدسرت ًدهيا حتت دٌلُر

 حرى ماها وإحدة جتاٍ إًـني فَِ فذحةإًطحاتة إًيلاب أ ًيم  اكن 

 كًرحا ماها سدًت إًيلاب فوق وهجِا، فا ن إحذاحت ًخلعَخَ ملرور إًرخال  فال ٍىون فَِ إدذالف

  فا ال ىرى فهيا ذال

ذإ حاذوان وحنن حمرمات مؽ رسول هللا ضىل هللا ؿَََ وسمل اكن إًرهحان رمرون تيا:"حلدًر ؿائشة   فا 

ذإ خاوزوان وشفٌاٍ"  روإٍ أ تو دإود وإل ثرم، سدًت إ حدإان خَحاهبا ؿىل وهجِا وإ 

 فال إ شاكل يف أ ن ثَمس إًحُشة وهجِا، وكال إًشافـَة ال ثَمس وهجِا. ًوىن ال ٌشرتط ذكل. 

 

 

 كويل ُذإ وأ س خلفر هللا يل ًومك ،، ىىذفي هيذإ إًلدر وأ كول

    

 

  

 

 


